
 מעצבת גרפית, נגה טריבלסקי –חיים  רותקו
 

 :כללי
 noga73@gmail.com: מייל  054-4749990: נייד  7פתחיה מרגנשבורג ' רח, תל אביב

 :כלהשה
בשילוב עם תעודת הוראה , חיפהבו קנדה לעיצוב "מכללת ויצבשנתי -במסלול ארבע עיצוב גרפי לימודי:  2000 -1996

 . ואיורצילום , אנימציה, התמחות בפרסום. בתקשורת חזותית לחטיבה העליונה

  wix -בניית אתרים ב  - 2018 :קורסים 

 UI/UXלימודי אפיון ועיצוב   – "נטקראפט"ב  עיצוב ממשקים  - 2017

 בית הספר ללימודי מנהלים של האוניברסיטה הפתוחה, "תפנית"ב  חשיבה המצאתית  - 2001

 א"אוניברסיטת תס ב"פקולטה למנעב שיווק פוליטי  - 2001 

 בבצלאל אנימציה קלאסית  - 1996 

 מטעם משרד העבודה, לתעודת צורף מוסמךצורפות   - 1995

 :מקצועי ןניסיו
 אינטרנט פרינט ולעצמאית ל מעצבת  :ועד היום  2009

עיצוב , מודעות וחומרים פרסומיים, אריזות, תערוכות, קטלוגים, לוגו –כל חומר נדרש לפרינט הפקת מיתוג חברות ו •

 .ועוד, ועימוד ספרי ילדים ומבוגרים

 UI/UXאפיון ועיצוב קורס במסגרת  – ועיצוב לפייסבוק, באנרים, עיצוב אתרים ואפליקציות •

 ל טקסטים שיווקייםש כתיבה ועריכה •

 מתכנתים ועוד, מאיירים, צלמיםשיתוף פעולה עם בעלי מקצוע נוספים כגון  •

 בעבודה מול בתי דפוס וספקיםרב  ןניסיו •

 בסיס עובדה, הדרכה בחיל האוירעיצוב גרפי ומפקדת גף שירותי   : 2009 - 2007

וצילום אה לאור הוצ, דפוס ,המעניקים שירותי גרפיקה, אנשי חובה וקבע, צלמים וגרפיקאיםשל אחריות על צוות  •

 .הפקת לומדות לכלל חיל האוירלצורך סטודיו /כמו כן צילומי חוץ .)וידאו ועריכת וידאו, סטילס( אירועים לכלל הבסיס
 

 "יריב סתיו"בסטודיו בכירה מעצבת גרפית   : 2007 - 2003

ח "בי: כגון, עבור חברות מתחומים מגוונים) יומנים ועוד, לוחות שנה(מודעות ומוצרי פרסום , מגזינים, עיצוב קטלוגים •

הביצוע , דרך העיצוב, טיפול בפרויקט משלב הבריף .א ועוד"אוניברסיטת ת, ח"מט, לאומי קארד, מכון וינגייט, אסותא

 .ועד להבאה לדפוס

  .צ"ויח מנהלי שיווק, זיניםעורכי מג -הלקוחות  עבודה ישירה מול •
 

  "Design & Shoot"מעצבת גרפית בסטודיו   : 2003  - 2000

פלסטיקה וכלי עבודה , קטלוגים ותערוכות עבור חברות מתחומי עיבוד זכוכית, אריזות עיצוב קווי תדמית הכוללים •

 .תינת ועוד, ארקל, קפרו, צאג, U.C.Laser: כדוגמת 

 ).חוזה שנתי(ירות בשיטת הריטיינר המקבלות ש, אחריות מלאה על מספר חברות במקביל •

 .תוך הובלת צוותי חשיבה משותפים, ל"בחובארץ ו, ל"עבודה ישירה מול בעלי תפקידים בכירים בחברות הנ •

 :שליטה בתוכנות
Photoshop,Indesign   ,office 

 :רות צבאייש
 סגן -דרגת שחרור . שירות סדיר בתפקידי קצינת קישור וקצינת כח אדם סדיר: 1994 - 1991

 סרן -דרגת שחרור . שירות קבע בתפקיד מפקדת גף שרותי הדרכה: 2009 - 2007


